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UUDIS

17. märtsil toimub esimene Põltsamaa kaubakohtumine

Puurmani saab oma noortekeskuse
Soovime luua rahvamaja
keldrikorruse tühja saaliruumi noortekeskuse või
noortetoa.
Raamatukogu
ning rahvamajaga ühte
asukohta jagav noortetuba täiendaks olemasolevaid asutusi ning muudaks noorte õhtuse vaba
aja veetmise mitmekesisemaks. Aktiivsete Puurmani
noortega toimub lähiajal

kokkusaamine, kus ka nemad saavad projekti algatamisse sõna sekka öelda.
Teotahtelise ja tubli osakoormusega töötaja otsingud on samuti täies hoos.
Huvilisel palume helistada
telefonil 5552 0719.
Puurmani rahvamaja

Võisiku-Kuningamäe vaheline maanteelõik
saab uue katte

Otse Tootjalt Tarbijale kaubakohtumise üheks eeliseks on võimalikult lühike tarneahel.

Teisipäeval, 17. märtsil
kell 17–18 toimub Põltsamaa kultuurikeskuse
fuajees esimene Põltsamaa OTT kaubakohtumine.
OTT ehk Otse Tootjalt Tarbijale on aastate
jooksul jõudnud Eesti eri
paigusse. Nüüd ka Põltsamaale. Põltsamaa OTT

on loodud eesmärgiga
viia kokku kohalik tootja
ja tarbija. Eeskätt soovime
vahendada teavet kohaliku toidu osas, mida pakuvad Põltsamaa piirkonna
ettevõtjad või lihtsalt ettevõtlikud inimesed.
Ostjatel on, mida oodata, sest esmakohtumisele
on registreerunud juba

mitu kohalikku ettevõtjat.
Pakutakse mett, mune,
käsitööleiba,
kartuleid,
küpsetisi, liha- ja kitsepiimatooteid ning palju
muudki. Avaüritusele on
oma nõu ja jõuga tulnud
toeks ka mitmed ettevõtjad Kääpa OTTist.
Selleks, et toimuvate üritusega kursis olla, oota-
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me kõiki huvilisi liituma
Facebooki grupiga “Põltsamaa OTT – otse tootjalt
tarbijale”.
Soovid oma toodangut
pakkuma tulla? Registreeri end aadressil toit@poltsamaa.ee
PV

Vallavalitsus valmistab ette Viljandi mnt ja Hermanni tn alleede uuendamist
Põltsamaa vallavalitsuse tellimusel valminud
Viljandi mnt ja K. A. Hermanni tn puude seisundi
hinnang soovitab 131 puu
taastamisistutust.
Osaühing AB Artes Terrae hindas vallavalitsuse
palvel
Vana-Põltsamaa
mõisa alleest säilinud Viljandi mnt põhjapoolset
saarerida ja K. A. Hermanni tänavat palistavat kaherealist kasealleed.
Viljandi mnt-l inventeeriti 55 puud-põõsast ja
puude gruppi, neist vanimate puude vanus on üle
140 aasta. Hinnatud 39
saarest on 19 halvas või
väga halvas seisus. Samuti
on halvas seisus kaks vana
jalakat. Kõikidel hinnatud
vanadel saartel, vahtratel
ja jalakatel leidub võrades
läbivalt suuri kuivanud
murdumisohtlikke oksi.
25 puul täheldati primaarsed tüvemädanike

tunnused. Paljudel linnapoolsetel puudel on juure
ja juurekaela vigastused.
„Võib öelda, et hinnatud
puude seisund tervikuna
on pigem halb,” märkis
hinnangu koostanud Sulev Nurme ja soovitas võimalusel asendada kogu
puude rida. „Asendamisel
oleks soovitatav kaaluda
ka teisel pool tänavat olnud saarerea asendamist.”
K. A. Hermanni puistu
moodustavad peamiselt
30...80 aasta vanused kased. Kokku inventeeriti
128 puud-põõsast ja puude gruppi. Inventeeritud
kaskedest on 36 halvas
või väga halvas seisus. 66
puul täheldati primaarsed tüvemädanike tunnused. Paljudel puudel, eriti
Tamme-Nurme vahelisel
lõigul on koore, juure ja
juurekaela vigastused.
„Puistu
alleeilmelisus
on säilinud Pargi-Tamme

Põltsamaal asendatakse väga halvas seisus puud uutega.

tn lõigul,” ütles Nurme.
„Kuna
Nurme-Tamme
vaheline alleelõik ei ole
tajutav tervikliku alleena,
puud on kohati tugevalt
vigastatud ja nõrgestatud,
siis on otstarbekas sellel
lõigul allee uuendada.”
AB Artes Terrae soovitab Viljandi mnt ja K. A.
Hermanni tn alleedel teha
raied ning taastamisistutused. Viljandi mnt äärde

võiks istutada 92 läänepärna ja K. A. Hermanni
tn äärde 39 arukaske või
pooppuud.
Aruande dokumentidega on võimalik tutvuda
valla kodulehel. Maastikuarhitektide
hinnangut
aluseks võttes asub Põltsamaa vallavalitsus otsima võimalusi taastamisistutusteks.
PV

AS Nordecon ja maanteeamet sõlmisid lepingu Viljandi-Põltsamaa maantee
osaliseks rekonstrueerimiseks.
Riigitee 51 Viljandi-Põltsamaa kilomeetritel 35,809–
43,109 rekonstrueeritakse
7,3 km pikkune teelõik
Viljandi maakonna piirist Kuningamäeni. Bituu-

menstabiliseeritud alusele
paigaldatakse kahekihiline
asfalt ning korrastatakse sademeveesüsteemid.
Tööde maksumus on 2,6
miljonit eurot ilma käibemaksuta. Tööd valmivad
seitsme kuuga.
PV

Tartu Rahvaülikool korraldab Põltsamaal
arvutikoolituse
Tartu Rahvaülikool kutsub
elukestvas õppes vähem
osalenud
täiskasvanuid
tasuta
arvutikoolitusele
„Arvutimaailma
avastamas“. Koolitus on mõeldud
neile, kel puudub varasem
kokkupuude arvutiga või
kelle teadmised arvutist
on väga vähesed. Koolitusel antakse üldteadmised
arvutist, õpitakse kasutama
Internetti ja koostama liht-

samate programmide abil
dokumente. Samuti tutvutakse sotsiaalmeedia võimalustega.
Koolitus toimub Põltsamaa
kultuurikeskuses
16.–30. aprillini. Infot koolituse kohta saab telefonil 736
1548 või kirjutades aadressile maarja@rahvaylikool.
ee.
PV
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PLANEERINGUTEated
Põltsamaa valla üldplaneeringu
eskiislahenduse ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise aruande eelnõu
avalik väljapanek
Põltsamaa valla üldplaneering ja keskkonnamõju
strateegiline hindamine algatati 18.10.2018 otsusega nr
1-3/2018/69. Üldplaneeringu
planeeringualaks on Põltsamaa valla haldusterritoorium suurusega 889,56 km2.
Üldplaneeringus on käsitletud valla territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja
suundumuste
määratlemist
tulevikuks ning planeerimisseaduse § 75 lõikes 1 sätestatud ülesannete lahendamist, mis on asjakohased ja
vajalikud Põltsamaa vallas.
Eskiislahendus on koostatud Põltsamaa Vallavalitsuse komisjoni ja konsultant
Skepast&Puhkim OÜ koostöös. Kuna Põltsamaa valla
rahvastik on kahanev ning vallas puudub tugev arendussurve, kavandatakse paindlikud
üldplaneeringu tingimused.
Üldplaneeringuga
määratakse tiheasustusalad, detailplaneeringute
kohustusega piirkonnad, maakasutuse juhtotstarbed ja ehitustingimused
erinevates
piirkondades,
kehtestatakse reeglid väärtuslike alade
ja objektide säilitamiseks.
Üldplaneeringuga
kavandatakse erateede avalikku
kasutusse määramist terviktee põhimõttel. Terviktee põhimõte tähendab, et avalikku
kasutusse määratav tee algab
või lõpeb juba avaliku kasutusega teel. See teema puudutab
paljusid maaomanikke. Üldplaneering annab võimaluse
erateede avalikku kasutusse
määramiseks.
Planeeringu
seletuskirja lisas on tabel erateede nimekirjaga, millele
kavandatakse avalik kasutus.
Üldplaneering ei välista nimekirjaväliste teede avalikku kasutusse määramist. Planeeringulahendus ei tekita maaomanikele kitsendusi, kitsendused
tekivad pärast tee avalikku

kasutusse määramist seadusega ettenähtud korras.
Keskkonnamõju strateegilise
hindamise (KSH) eesmärk on
valla arenguga kaasneda võivate majanduslike, sotsiaalsete
ja kultuuriliste mõjude hindamine looduskeskkonnale, inimese tervisele ja heaolule ning
ebasoodsat mõju leevendavate
meetmete
väljapakkumine.
KSH on koostatud üldplaneeringu lähteseisukohtades
ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise
kavatsuses oleva teabe põhjal. Hindamisel on lähtutud
asjakohastest õigusaktidest,
strateegilistest
planeerimisdokumentidest,
juhendmaterjalidest,
keskkonnamõju
hindamise alastest teadmistest ning üldtunnustatud hindamismetoodikast. KSH on
koostanud Skepast&Puhkim
OÜ
keskkonnaeksperdid.
Kui
ruumiotsuste
tegemisel ning tegevuste elluviimisel järgitakse üldplaneeringuga
seatud
kokkuleppeid ja reegleid ning
KSH-s käsitletud meetmeid, ei
too maakasutuse rakendamine eeldatavalt kaasa olulisi negatiivseid keskkonnamõjusid.
Põltsamaa
valla
üldplaneeringu
eskiislahenduse
ja
keskkonnamõju
strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek toimub ajavahemikus
23. märts kuni 23. aprill 2020.
Eskiislahendusega
saab
tutvuda paberkandjal järgmistes kohtades: Põltsamaa
raamatukogus, Adavere raamatukogus, Puurmani teenuskeskuses (Tallinna mnt
1, Puurmani), Aidu raamatukogus (Vägaris) ja Põltsamaa vallavalitsuses (Lossi tn
9, II korrus, Põltsamaa linn).
Elektroonselt on materjal kättesaadav Põltsamaavalla veebilehe aadressil:

www.poltsamaa.ee/uldplaneering ja sotsiaalmeedias.
Täiendavat infot üldplaneeringu ja KSH eelnõu
kohta saab Põltsamaa vallavalitsuse
planeeringuspetsialistilt, tel: 776 8567;
5860 1042; e-post: anti.
annus@poltsamaa.ee.
Ettepanekud palume esitada kirjalikult Põltsamaa
Vallavalitsuse postiaadres-

sile Lossi tn 9, Põltsamaa
linn 48104 või e-posti aadressile
info@poltsamaa.ee
tähtajaks 26. aprill 2020.
Tutvuge eskiislahenduse ja
KSH aruandega ning esitage
ettepanekuid, nüüd jätkub
lahenduse koostamine koos
teiega – vallaelanikud, ettevõtjad, maaomanikud ja valla arengust huvitatud isikud.

Detailplaneeringu algatamine ja
keskkonnamõju strateegilise hindamise
algatamata jätmine
Põltsamaa
Vallavalitsus
teavitab, et Põltsamaa Vallavolikogu algatas 27.02.2020
otsusega
nr
1-3/2020/8
Põltsamaa
linnas
Tiigi
kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu ning
jättis algatamata planeeringu
keskkonnamõju
strateegilise
hindamise.
Planeeringuala,
suurusega ca 6,2 ha, paikneb EV
omandis
Tiigi
kinnistul
ja Põltsamaa vallaomandis Kuuse tn 19 kinnistul.
Detailplaneeringu eesmärgiks on Lustivere mõisahoones asuva hooldekodu
asemele uue, üldhoolduse
teenuskeskuste ja elamukruntide planeerimine. Lustivere
hooldekodu ei vasta enam
üldhooldusteenuse osutamiseks kehtestatud nõuetele.
Sobiva
planeeringuala
leidmiseks analüüsiti alternatiivseid asukohti Põltsamaa linnas, lõplik koht
selgitati OÜ Alkranel koostatud analüüsi „Põltsamaa
hooldekodu
teenuskeskuse parima asukohavaliku
väljaselgitamine“
põhjal.
Põltsamaa Linnavolikogu
19.10.1998 määrusega nr 41
kehtestatud Põltsamaa linna
üldplaneeringu põhilahendusega on Kuuse tn 19 ja
Tiigi kinnistu maakasutuse
sihtotstarveteks
määratud
parkide, haljasalade, puhkeotstarbeline ja veekogude
maa. Planeeringulahenduse

koostamiseks on vaja muuta
maakasutuse
sihtotstarvet
ja seega muudetakse üldplaneeringu põhilahendust.
Planeerimisseaduse § 142
lõike 6 kohaselt tuleb üldplaneeringu põhilahenduse
muutmise korral koostada
eelhinnang, et kaaluda keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) vajadust. OÜ
Alkranel koostas planeeringu keskkonnamõju strateegilise eelhinnangu, mille alusel
tehti alal müra- ja radooniuuring. Tulemustest selgus, et
alal on arvestatav radoonitase, millega tuleb kindlasti
arvestada ja ette näha tõrjemeetmed, müratase on alla
kehtestatud piirväärtuseid.
Muinsuskaitsealuse
kinnismälestise nr 5853 „Põltsamaa kalmistu“ 50 meetri
kaitsevööndisse ei planeerita
hoonestusala, see jääb haljasalaks. Muinsuskaitseametilt
on taotletud luba eritingimuste koostamata jätmiseks.
Arvestades keskkonnamõju
strateegilises eelhinnangus
analüüsitud võimalike keskkonnamõjude ja meetmetega,
ei põhjusta planeeritav tegevus olulist negatiivset keskkonnamõju. Samale järeldusele jõudsid ka eelhinnangule
arvamuse andnud ametid
ja Põltsamaa Vallavalitsus.
Tuginedes eelnevale, ei peetud vajalikuks algatada planeeringule keskkonnamõju
strateegilist hindamist. Eel-

hinnangus tehtud ettepanekud kuuluvad arvestamisele
planeeringu
koostamisel.
Teavet planeeringu algatamise kohta saab Põltsamaa
Vallavalitsuse planeeringuspetsialistilt, tel: 776 8567;

5860 1042; e-post: anti.
annus@poltsamaa.ee
ja
Põltsamaa valla veebilehe
lingilt:
www.poltsamaa.ee/menetluses-olevad-detailplaneeringud.

Detailplaneeringu vastuvõtmine,
avalik väljapanek ja avalik arutelU
Põltsamaa
Vallavalitsus
teavitab vastavalt planeerimisseaduse § 87 lg 6 Kullerkupu tee 1 ja Kullerkupu
tee 3 katastriüksuste detailplaneeringu
vastuvõtmisest, avalikust väljapanekust ja avalikust arutelust.
Põltsamaa
Vallavolikogu 27.02.2020 otsusega nr
1-3/2020/7 võeti vastu Kullerkupu tee 1 ja Kullerkupu
tee 3 katastriüksuste detailplaneering ning suunati avalikule väljapanekule.
Planeering algatati ja keskkonnamõju
strateegiline
hindamine jäeti algatamata
Põltsamaa
Vallavolikogu
20.04.2017 otsusega nr 291.
Planeeringust huvitatud isikud on Svetlana Sügiste ja
Ellar Sügiste. Planeeringuala
paikneb Mällikvere külas,
kinnistutel Kullerkupu tee
1, Kullerkupu tee 3, Kullerkupu tee 5, Kullerkupu
tee ja Mõhu tee, ligikaudu
0,7 hektari suurusel alal.
Planeeringu eesmärgiks on
hoonestusalade
määramine ja ehitusõiguse andmine
pereelamute
ehitamiseks
ja Põltsamaa jõe 50 meetrise ehituskeeluvööndi vähendamise taotlemine 25
meetrile.
Planeeringualal
kehtib Põltsamaa Vallavolikogu 19.12.2014 otsusega
nr 97 kehtestatud Jõeääre
vasakkalda ja lähiala detailplaneering, kuid selle
koosseisus planeeritud Kullerkupu tee 1 ja Kullerkupu
tee 3 elamukruntide hoonestusalad jäid Põltsamaa jõe
ehituskeeluvööndisse. See
vöönd laienes ka Põltsamaa
jõe sopile planeeringuala
servas.
Hoonestusaladele

ehitusõiguse andmiseks on
vaja vähendada jõe ehituskeeluvööndit, mida saab
taotleda Keskkonnaametilt
detailplaneeringu
alusel.
Seoses
ehituskeeluvööndi vähendamisega on vaja
muuta 17.12.1998 määrusega
nr 35 kehtestatud Põltsamaa
valla üldplaneeringut. Planeeringu koostaja on Tarvaprojekt Osaühing ja vastutav
planeerija Marina Toomel.
Planeeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikus
18.03.2020
kuni
20.04.2020 ja sellega saab
tutvuda väljapaneku ajal:
Põltsamaa Vallavalitsuses,
Lossi tn 9, Põltsamaa linn,
II korrus, tuba nr 207 tööpäevadel kella 9-st kuni 15-ni.
Põltsamaa raamatukogu
lugemissaalis, Veski tn 3,
Põltsamaa linn, raamatukogu lahtioleku aegadel.
Põltsamaa valla veebilehe lingil: https://www.
poltsamaa.ee/menetlusesolevad-detailplaneeringud
Ettepanekud ja arvamused detailplaneeringu kohta
palume esitada tähtajaks,
22.04.2020 (k.a) paberkandjal
Põltsamaa Vallavalitsusele
või elektroonselt e-posti aadressile: info@poltsamaa.ee.
Planeeringu avalik arutelu toimub laekunud ettepanekute korral 27.04.2020,
algusega kell 17 Põltsamaa Vallavalitsuse Lossi
tn 9 nõupidamiste ruumis.
Informatsiooni
planeeringu kohta saab Põltsamaa Vallavalitsuse planeeringuspetsialistilt tel: 776
8567; 5860 1042; e-mail:
anti.annus@poltsamaa.ee.

Vallavolikogu istungil
Põltsamaa Vallavolikogu
I koosseisu 32. istung toimus 27. veebruaril Puurmani Mõisakoolis.
Istungil osales 22 volikogu
liiget. Istungi päevakorras
oli 15 punkti.
1. Piirkonnapolitseinik Ivo
Saarela andis ülevaate Põltsamaa valla territooriumil
toimunud õiguskorra kohta.
2. Põltsamaa valla üldplaneeringu
eskiislahendust
tutvustas planeeringuspetsialist Anti Annus.
3. Otsustati vastu võtta
Kullerkupu tee 1 ja Kullerkupu tee 3 katastriüksuste
detailplaneering.
Detail-

planeeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikus
18.03.—20.04.2020
Põltsamaa Vallavalitsuses, Põltsamaa raamatukogus ja
Põltsamaa valla veebilehel
www.poltsamaa.ee.
4. Otsustati algatada Põltsamaa linnas Tiigi kinnistu
ja selle lähiala detailplaneering. Tiigi kinnistu ja selle
lähiala
detailplaneeringu
keskkonnamõju strateegiline hindamine otsustati jätta
algatamata.
5. Anti nõusolek Põltsamaa linnas Kannikese tn 23
kinnistu (kinnistusraamatu
registriosa nr 2274635, ka-

tastritunnus 61701:001:0025,
pindala 1200 m2, sihtotstarve
elamumaa 100%) koormamiseks hüpoteegiga.
6. Anti luba Yoda OÜ-le
Jõgeva maakonnas Nurga
külas Allika kinnisasja (kinnistu registriosa nr 9335, katastritunnus 57301:003:0140,
pindala 21,01 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%)
omandamiseks.
7. Võeti vastu otsus „Põltsamaa valla haridusasutuste
ümberkorraldamine“.
8. Vallavolikogu hariduskomisjoni esimeheks valiti
Merle Mölder ja aseesimeheks Sigrid Saar.

9. Kinnitati hariduskomisjoni koosseis: esimees Merle
Mölder, aseesimees Sigrid
Saar, liikmed Merle Karuks,
Erika Sari, Annika Kreitsman, Toivo Tõnson ja Ene
Külanurm.
10. Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni esimeheks valiti
Eve Miljand ja aseesimeheks
Evi Rohtla.
11.
Kinnitati
sotsiaalkomisjoni koosseis: esimees
Eve Miljand, aseesimees
Evi Rohtla, liikmed Merle
Mölder, Piibe Haab, Ly Vasser, Liivia Juhandi, Kersti
Juhandi, Toomas Teppo ja
Laine Lemberg.

12. Vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni esimeheks valiti Margus Koho
ja aseesimeheks Indrek Eensalu.
13. Kinnitati kultuuri- ja
spordikomisjoni koosseis:
esimees Margus Koho, aseesimees Indrek Eensalu, liikmed Janne Karu, Terje Kiipus, Olev Kull, Evi Rohtla ja
Erkki Keldo.
14. Kuulati rahandusosakonna juhataja Piret Nõmmiksaare
informatsiooni
Põltsamaa valla 2019. aasta
eelarve täitmise ja reservfondi kasutamise kohta.
15. Kuulati abivallavanem

Karro Külanurme informatsiooni.
Järgmine vallavolikogu
istung toimub 26. märtsil
2020.
Istung on järelvaadatav infosüsteemis VOLIS www.volis.ee
Kõigi Põltsamaa vallavolikogu otsuste, määruste ja protokollidega on võimalik tutvuda Põltsamaa valla veebilehel
www.poltsamaa.ee asuvas dokumendiregistris. Vallavolikogu määrused on avaldatud
ka elektroonses Riigi Teatajas
www.riigiteataja.ee.
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Põltsamaa valla haridusasutuste ümberkorraldamine läbis esimese etapi
Vajadus korrastada Põltsamaa valla haridusvõrku sõnastati juba 2016. aastal ühinemislepingus. Eesmärgiks
seati see kaks aastat hiljem
vastuvõetud valla arengukavas ja sisulisi ettevalmistusi
alustati eelmisel aastal.
Ümberkorraldusteks on mitmeid põhjuseid.
Esiteks, tänane valla koolivõrk on kujundatud umbes
2000 õpilase teenindamiseks,
samas õpib pragu vallas vähem kui 1000 õpilast.
Teiseks, haridusvõrk lähtub
haldusreformieelsest ruumilisest korraldusest, kus igal
vallal oli vähemalt üks, mõnel
ka mitu kooli-lasteaeda. Pärast
valdade ühinemist paikneb
Põltsamaa vallas umbes 10 km
raadiuses viis kooli ja seitse
lasteaeda.
Kolmandaks, valla koolid
seisavad silmitsi sarnaste muredega (õpilaste arvu vähenemine, raskused kvalifikatsiooninõuetele vastavate õpetajate
leidmisega, õpetajaskonna vananemine, tugispetsialistide
puudus jms). Killustatus ja
haridusasutuste eraldatus pärsib lahenduste leidmist neile
muredele.
Need olid lähtekohad, millest
haridusasutuste ümberkorraldust alustati.
Eesmärgiks on kohandada
Põltsamaa haridusvõrk vastavaks tänastele ja tulevastele
vajadustele ja võimalustele.
Hariduskulude osakaal, mis
on täna valla eelarvest 55%, ei
tohi kasvada. Vajalik oli alustada ettevalmistusi haridusvõrgu korrastamiseks kohe, et
jõuda esimeste muudatusteni

1. septembriks 2020.
Esmane ettepanek oli alustada nn puhtalt lehelt, luua
kõiki valla lasteaedu ühendav lasteaed, koole ühendav
põhikool ning eraldada gümnaasium põhikoolist. 19. detsembril võttis vallavolikogu
vastu otsuse „Põltsamaa valla
haridusvõrgu ümberkorraldamise kavatsus”, mida tutvustati 21 koosolekul kõigile haridusasutuste hoolekogudele
ja õpilasesindustele, sh kahel
rahvakoosolekul. Põltsamaa
Ühisgümnaasiumi (edaspidi
PÜG) hoolekogu ei toetanud
gümnaasiumi
eraldamist
põhikoolist. Vallavalitsus arvestas sellega ja esitas volikogule ettepaneku minna edasi
1+1-mudeliga
(Põltsamaa
Kool ja Põltsamaa Lasteaed).
26. veebruaril saatsid Põltsamaa valla koolide juhid volikogule ettepaneku ühendada
koolid hoopis PÜGiga. Arengu- ja ettevõtluskomisjon tegi
sellest lähtuvalt volikogule ettepaneku liita kõik valla koolid
1. septembrist 2020 PÜGiga.

Mis saab edasi?

Volikogu 27. veebruari otsus,
mille poolt oli 18 rahvaesindajat, tähistab ümberkorralduste algust. Otsuse tulemusena
lõpetavad 31. augustil 2020
iseseisvate
õppeasutustena
tegevuse Adavere Põhikool,
Lustivere Põhikool, Esku-Kamari Kool, Pisisaare Algkool,
Aidu Lasteaed-Algkool ja
Puurmani Mõisakool, mis liidetakse PÜGiga ja jätkavad
tegutsemist senistes asukohtades PÜGi õppekohtadena.
31. augustil lõpetavad ise-

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi Lille tänava koolihoone.
Foto: Raivo Suni

seisvate asutustena tegevuse
Põltsamaa Lasteaed Tõruke ja
Lasteaed MARI ning Puurmani Lasteaed Siilipesa. Nende
ja koolide alt ära toodud Adavere, Lustivere, Esku-Kamari,
Pisisaare ja Aidu lasteaedade
asemele luuakse 1. septembrist 2020 vallaülene Põltsamaa
Lasteaed, mille õppe- ja tegutsemiskohad jäävad senistesse
asukohtadesse.
Asume koos koolidega ette
valmistama uut PÜGi organisatsiooni- ja juhtimismudelit,
põhimäärust ja arengukava,
lähtudes vallavolikogu otsusest.
PÜG jätkab tegutsemist oma
nime all. Teiste õppekohtade
nimetused selguvad põhimääruse koostamise käigus. Määruse koostamisel saavad kaasa
rääkida nii haridusasutused
kui kogukonnad.
Põhimääruses määratakse
muuhulgas õppekohtade asukohad. Põhimääruse kehtestab
vallavolikogu, seega nii õppe-

kohtade loomine kui sulgemine on vallavolikogu otsustada.
Lasteaia puhul tuleb meil
esimeses järjekorras leida juht.
Üheskoos uue juhi ja lasteaedadega tuleb meil samuti kokku leppida loodava Põltsamaa
Lasteaia organisatsioonimudel
ning alustada uue asutuse tegutsemiseks vajalike dokumentide koostamist.
Õpilaste ja lasteaia laste jaoks
ei muutu 1. septembrist 2020
midagi. Ka õpetajate jaoks mitte. Ühendatud koolide õpetajatele tehakse ettepanek jätkata Põltsamaa ÜG koosseisus.
Lasteaia töötajatel on võimalus
asuda tööle loodavas Põltsamaa Lasteaias.
On üsna ilmne, et edasistes
aruteludes saab vastuse ka
enamik neist küsimustest, millele me haridusvõrgu mudelit
tutvustades ei osanud vastata.
Põltsamaa Vallavalitsus
Põltsamaa Vallavolikogu

Vallaelanikud küsivad
Mis muutub 1. septembrist 2020 õpilaste ja lasteaialaste jaoks?
Midagi olulist ei muutu.
Koolid ja lasteaiad jätkavad
Põltsamaa Ühisgümnaasiumi ja Põltsamaa Lasteaia
õppekohtadena tegutsemist
praegustes asukohtades.
Mis muutub õpetajate
jaoks?
Ühendatud koolide õpetajatele tehakse ettepanek jätkata Põltsamaa ÜG
koosseisus. Et Põltsamaa
Lasteaed luuakse uue asutusena, mis ei ole tänaste
lasteaedade õigusjärglane,
siis tehakse lasteaiatöötajatele ettepanek kandideerida
Põltsamaa Lasteaeda. Valla
lasteaia õppekohtade arv ja
töömaht oluliselt ei muutu.
Seepärast on kandideerimine paljuski formaalne
sooviavaldus jätkata tööd
lasteaias ja see tuleneb
õiguslikest nõuetest.
Kas Põltsamaal asuval
direktoril on õigus käskkirjaga õppetegevus näiteks Puurmanis peatada,
kui nii tundub olema valla
eelarvele kasulik?
Koolidirektoril ei ole võimalik käskkirjaga peatada
õppetegevust Puurmanis.
Õppekohtade
loomiseks
ja/või kaotamiseks peab
tulevikus muutma Põltsamaa Ühisgümnaasiumi
põhimäärust. Põhimääruse
muudatused peab heaks
kiitma vallavolikogu.
Kas Puurmani Mõisakooli nimi kaob?
Õppekohtade
nimetused kirjutatakse Põltsamaa
Ühisgümnaasiumi
põhimäärusesse. Määruse koostamisel saavad kaasa rääki-

da nii haridusasutused kui
ka kogukonnad. Puurmani
Mõisakool võib sama nime
all jätkata, kui kool ja kogukond seda soovivad. Ametlikes dokumentides võib
sellele lisanduda väiksemas
kirjas viide Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õppekohale.
Kas Põltsamaa Lasteaia
MARI nimi kaob?
Lasteaia õppekohtade nimetused kirjutatakse Põltsamaa Lasteaia põhimäärusesse. Määruse koostamisel
saavad kaasa rääkida nii
haridusasutused kui ka
kogukonnad. Õppekohtade
nimetusi ei pea muutma.
Nimetus „MARI” sobib
väga hästi ka uue lasteaia
kirjapildiga. Põltsamaa Lasteaia koosseisus võib see
samuti olla Põltsamaa Lasteaed MARI.
Miks korraldatakse uue
lasteaia juhi konkurss,
aga koolijuhi konkurssi ei
korraldata?
Õiguslikult on tegemist
kahe erineva olukorraga.
Lasteaedade puhul luuakse
üks uus vallaülene lasteaed
Põltsamaa Lasteaed, millel
ei ole juhti. Koolide puhul
ühendatakse aga valla koolid Põltsamaa Ühisgümnaasiumiga, millel on juht.
Väiksed koolid pidasid
ka oma tähtpäevi (kool sai
nt 200-aastaseks), korraldati kokkutulekuid. Kas
nüüd jäetakse ka need ära?
Kui kool jätkab tegevust
samas kohas, siis ei näe
vallavalitsus põhjust tähtpäevasündmusi ära jätta.
Koolide tähtpäevade üle
otsustab kool.

Mõned kuud tagasi ilmus
vallalehes nupuke vedelevatest lemmikloomade väljaheidetest, mille omanikud
koristamata jätavad. Sama
palju meelehärmi tekitavad
ka vabakäigukassid, kelle
maa-ala märgistamine tekitab ebameeldivaid aroome ja
varalist kahju.
Kevad-suvisel perioodil on
selliste kassidega hädas ka
aiapidajad, kes peavad leiutama erinevaid nippe, et kasse peenardest eemale hoida.
Tuletame siinkohal meelde,
et loomaomanik on kohustatud järgima veterinaar-, sanitaar- ja hügieeninõudeid,
sealhulgas kohe koristama
teadvalt oma looma poolt
tekitatud reostuse avalikus
kohas ning ta kannab vastutust oma looma tekitatud
varalise kahju eest.
Hoidkem oma lemmikud
kodusel territooriumil. Koera jalutama viies veendu,
et sul sai kaasa kotike oma
parima sõbra järelt koristamiseks. Hoidkem valda puh-

tana, et kõigil oleks siin hea
elada!
Alanud on iga-aastane Eesti Loomakaitse Seltsi poolt
algatatud lemmikloomade
steriliseerimise ja kastreerimise kampaania, et vältida
soovimatuid järglasi, jooksuajastressi ja lemmikute
ebameeldivat
käitumist.
Kampaania perioodi jooksul
24.02—31.03.2020 pakuvad
mitmed loomakliinikud üle
Eesti tavapärasest soodsamat steriliseerimist ja kastreerimist.
Nimekiri on leitav: https://
loomakaitse.ee/steriliseerimise-ja-kastreerimise-kampaanias-2020-osalevate-kliinikute-nimekiri/
Põltsamaa vallas kehtivate
lemmiklooma pidamise eeskirjadega saab tutvuda valla
kodulehel (“Eeskirjad ja korrad”, alamrubriigis „Majandus“).
Võttes lemmiklooma,
võtad vastutuse!

PV

Lemmiklooma pidamisega kaasneb vastutus

Foto: Pexels.com

Põltsamaa vallas on hulkuvad koerad ja kassid jätkuv probleem, millele lisab
kindlasti hoogu lähenev
kevadine jooksuaeg. Teateid leitud või ringi jooksvatest lemmikutest ilmub
nagu seeni peale vihma.

Kuigi paljud lemmikud
jõuavad õnnelikult tagasi
koju, leidub kahjuks loomi,
kelle peremehi ei õnnestugi
leida, sest omanikud pole
lasknud oma lemmiklooma kiibistada. Hulkuvad ja
kiibistamata loomad, kelle

omanikku pole suudetud leida, antakse üle Viljandi loomade varjupaigale.
Hulkumine
on
ohtlik
loomale endale. Samuti
võib ka muidu kõige sõbralikum kutsa käituda ettearvamatult ning hirmutada
inimesi või rünnata teisi
loomi. Omapead jalutavad
loomad võivad tekitada liiklusohtlikke olukordi ning on
potentsiaalsed nakkushaiguste levitajad.
Iga loomaomanik peab
tagama, et tema lemmik ei
häiriks avalikku korda ega
ohustaks kaaskodanikke,
nende vara ega teisi loomi.
Põltsamaa valla koerte,
kasside ja muude lemmikloomade pidamise eeskirja
kohaselt on lubatud looma
pidada hoones ja piiratud
territooriumil selle territooriumi omaniku loal või muu
õigustatud isiku nõusolekul.
Territoorium peab olema
piiratud. Loom ei tohi sealt
omavoliliselt välja pääseda.
Omanik vastutab, et tema

loom oleks veterinaararsti
juures kiibistatud või märgistatud
tätoveeringuga.
Samuti peab loom olema
registreeritud
lemmikloomade registris. Täiendavat
tunnusmärki võib kasutada
kaelarihmal või muul moel,
mis võimaldaks välja selgitada lahtipääsenud looma
omaniku.
Koera tohib viia avalikku
kohta jalutusrihma otsas ja
vajadusel ka suukorvistatult, tagades kaaskodanike
ja loomade ohutuse. Jalutusrihmaga ohjamata võib koeraga avalikus kohas viibida
koerte treenimisaladel ning
inimasustusest eemal asuvates kohtades, kui on tagatud
loomapidaja pidev järelevalve koera üle ning võimalus
koer vajaduse korral kohe
jalutusrihma külge kinnitada.
Loomapidaja on see, kes
kannab vastutust oma looma tekitatud varalise kahju või inimesele tekitatud
tervisekahjustuse korral.

PV

Põltsamaa Vallaleht
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Alevikus vahva maja,
milles kilkeid, naerukaja
Õunakesed, Seenekesed,
kooliküpsed Pähklikesed –
Siilipesa okaskerad,
õpetaja silmaterad.

NÄITUSED
INSTALLATSIOON „VALGE LAEV”
Põltsamaa lossihoovis

MAIE LUHTi JUUBELINÄITUS

Veebruar-mai (Põltsamaa lossi restoran)
Põltsamaa tuntuim realistlik maalija sai äsja 80 ja väljapanek annab väikese killu Maie pikast ja rohkest maaliloomingust. Näitust näeb restoranis toimuvate sündmuste
ajal või kokkuleppel restoraniga.

Puurmani Lasteaed Siilipesa
60. aastapäeva kontsertaktus
toimub
3. aprillil kell 16 lasteaia saalis.
Oodatud on kõik endised ja praegused
töötajad.

ÜRITUSED
SALONGIÕHTU “LIIS LASSI TEATRIJUTUD”

Kolmapäeval, 11. märtsil kell 17:15
(Põltsamaa raamatukogu)
Külaliseks on Põltsamaalt pärit näitleja Liis Lass. Lisaks
laulud, kitarril Reigo Tõnisson.

Osavõtust palume teatada hiljemalt 20. märtsiks
telefonil 773 7267, 773 7163, 5330 2259 või e-posti
teel imbi.sinimets@poltsamaa.ee

VESTLUSÕHTU “HEAD TÜDRUKUD NII EI TEE”

Reedel, 13. märtsil kell 19 (Põltsamaa kultuurikeskus)
Vestlusõhtu “Head tüdrukud nii ei tee”. Lavatäht Kethi
Uibomägi, aasta ema Liina Pulges, skandaalitar Anu Saagim. Laudadega. Laudadele võimalus tellida suupisteid.

PAJUSI TEATRI ESIETENDUS “JÄTKUVALT INGLISPÄRANE”
Laupäeval, 14. märtsil kell 19 (Pajusi rahvamaja)
Õhtumaade üks aluskultuure Inglismaa on 300 aasta
jooksul nii mõndagi näinud. On see muutunud või jätnud
Inglismaa nagu ennegi ... jätkuvalt inglispäraseks? Laval
Juta Kallis, Ellen Kuslap, Aivar Natus, Diana Tuul, Reet
Otsnik, Gunnar Vasemägi, Reigo Viks, Kätlin Visnapuu, Lea
Krass. Pilet 6 eurot.

TEATRIPÄEV 6.–12. KL. ÕPILASTELE IMPrOTEATER
IMPEERIUM “KOOMILISTE SKETŠIDE ÕHTU”

Kolmapäeval, 18. märtsil kell 13 (Põltsamaa
kultuurikeskus)
Teatripäev 6.–12. klasside õpilastele. Improteater Impeerium “Kujutluse võim ehk Koomiliste sketšide õhtu”.

KONTSERT VALGRE 21. SAJANDIL

Reedel, 20. märtsil kell 19 (Puurmani mõis)
Muusik Fred Rõigas esitab Raimond Valgre tuntumaid ja
vähemtuntud laule, et tuua Eesti armastatuima helilooja
meloodiad tänapäeva muusikakultuuri. Lisaks klaverile
kasutab artist erinevaid vokaalefekte – nii beatbox’i kui ka
looper’it. Piletid eelmüügist ja tund enne kontserti
kohapeal. Avatud kohvik! Info tel 521 8565.

TANTSUKLUBI

Reedel, 20. märtsil kell 19 (Aidu lasteaed-algkool)
Klubiline tantsuõhtu. Broneeri laud Sirje juures.

ENO RAUD. NAKSITRALLID

Esmaspäeval, 23. märtsil kell 11 (Põltsamaa
kultuurikeskus)
Kord kohtusid ühe linnakese jäätiseputka juures täiesti
juhuslikult kolm imelikku ja omanäolist mehikest:
Sammalhabe, Kingpool ja Muhv. Tuli välja, et nad kõik
on ühed kenad naksitrallid. Etendus on ühes vaatuses ca
40 minutit. Esietendus toimus 4. detsembril Kuressaare
Teatris.

Põltsamaa valla kultuuri- ja spordisündmuste infot
leiab kultuurikavast (kultuurikava.ee).
Kutsume kõiki korraldajaid sisestama oma infot
sinna, nii jõuab teave valla kodulehele, vallalehte ja
laiemalt avalikkuseni.
Soovitame liituda ka Facebooki-grupiga
„KUHU MINNA, MIDA TEHA? Põltsamaa
vald“

* Kultuurikalendris avaldatud andmete õigsuse eest
vastutab ürituse korraldaja.

Järgmine leht ilmub 15. aprillil.
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Avaldan kiitust ja tänu tublile ja
oskuslikule Puurmani PÜ lumelükkajale
Ahto Kuusile!

Head Päästeameti medalikavalerid
Mati Johanson ja
Tarmo Romm.
Tunneme uhkust Teie üle!
MTÜ Puurmani Priitahtliku Päästeseltsi
vabatahtlikud

Valve Orav
Pikknurme külast

Bridžiturniir Puurmanis
13.
veebruaril toimus
Puurmani
rahvamajas
bridžiturniir Eduard Rumvolti sünnipäeva auks.
12. veebruaril 1928 sündinud Eduard jõudis bridži
juurde aastal 1945, kui õppis Põltsamaa gümnaasiumis. Huvilisi oli palju, kõik
olid poisid. Hiljem tekkis
bridžimängu paus, kuna
tööd vajasid tegemist ja
mänguseltskondagi
oli
raske leida.
Kui elu tõi Eduardi Puurmanisse tööle, siis hakkas ta
ise bridžimängu eestvedajaks, värvates nooremaid
mängijaid, keda asus koolitama. Siit sai alguse nn oma
nelik, kellega moodustati
bridžiklubi.
1960-ndate
algul hakati käima Põltsamaal
turniiribridži
mängimas. Seal oli eest-

vedajaks tõsine teoreetik
ja fanaatiline mängija Villu
Ojassalu.
Pika elu jooksul on
Eduardil
olnud
kümmekond
bridžimängupartnerit.
Välja on kujunenud omad
arusaamad
mängust,
millest olulisemad on:
kaardimäng on õnnemäng
ja halva tujuga seda mängu
ei mängita!
Eduard
soovitab
bridžimängu
varakult
selgeks
õppida,
seda
oskust on hea kasutada
pensioniea teisel poolel.
Eduard tänab Põltsamaa
valda, Puurmani rahvamaja ja Jõgeva bridžiklubi
toreda ürituse korraldamise eest.

Piiblipäev Kursi pastoraadis
laupäeval, 4. aprillil kell 14–18
Teema:

Mis on armastus?

Kavas on laulud, palved, Piibli uurimine,
ühine söök. Piiblipäeva korraldab Kursi
kogudus koos misjoniühinguga Rahu Sõna.
Täpsem programm koguduse kodulehel.
Lisainfo õpetaja Esa Luukkala, tel 5811 3195.

Margus!
Õnnitleme Sind
juubelisünnipäeval!
Puurmani Priitahtlik Päästeselts

Getter Niilo

Lahkusid meie seast
HANS AAMANN
VALDEKU AGU
LEIDA-VILMA MÖLTER
MÄRT METSTOA
VAIKE SUITS
VILMA KARRO
LEIDA PLOOM
URVE KOHTRING
ERNA-MARIE RAIEND
IVAN LINSTREM

Väljaandja: Põltsamaa Vallavalitsus,
Lossi 9, Põltsamaa
Tel: 776 8550
E-post: info@poltsamaa.ee

26.08.1923–01.02.2020
28.10.1926–02.02.2020
20.11.1934–04.02.2020
22.11.1937–10.02.2020
27.04.1929–12.02.2020
01.06.1931–14.02.2020
14.01.1940–17.02.2020
27.07.1946–19.02.2020
28.06.1925–24.02.2020
25.11.1929–25.02.2020

Aidu küla
Võisiku küla
Rõstla küla
Pisisaare küla
Põltsamaa linn
Pauastvere küla
Kamari alevik
Põltsamaa linn
Põltsamaa linn
Tõrve küla

Toimetaja: Raivo Suni
Tel: 5648 0215
E-post: raivo.suni@poltsamaa.ee
Korrektuur: Helbe Pung

KENERT PÕLDMAA
LUNA SAMARÜÜTEL
KERON TIGANE
ARABELLA KAERAMAA
Tiraaž 4700
Küljendus: Põltsamaa Turundus OÜ
Trükk: Printall AS
Kojukanne: Omniva

